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Redaktores sleja

Viņa tur mita kopš pavasara pirmās 
saules, taču pasauli ieraudzīja brīdī, 
kad dzestrais lietus viņas koši zaļās 
plaukstas bija padarījis pavisam 
slapjas. „Laiks mosties!” čukstēja 
pavasaris. Viņa atvēra acis un samirk-
šķināja skropstas: „Jau pavasaris?!” 
Viņu sajūsmināja pils oranžie jumti, 
stārķa ligzda uz skursteņa un plašais 
parks. Un tomēr visvairāk viņa 
priecājās par iedzīvotājiem, kas te 
mita – spilgtas personības ar izteiktu 
lepnumu par savu vietu, kur tie mīt. 
Prieks ik pavasari lūkot šīs sejas un 
viņu gaitas.

Šogad vasaras svelmi viņa pie-
dzīvoja tikai pāris dienas, bet ar lietu 
tā labi satika, jo ik dienu auga arvien 
lielāka. Vasaras viducī tā jau redzēja 
visu pilsētu un pat mazliet pāri. 

Šodien viņa mani sveicināja, tikai 
ne no zara, kas liecās pret manu logu, 
bet no zemes. Tā savu zaļo mēteli bija 
iemainījusi pret ugunīgi sārto. Kļavas 
lapa, kas, esot zemē, paziņoja: klāt 
rudens! Bet es zinu, ka pavasarī mani 
atkal sveicinās koku zaļais mētelis. 
Laikam tāpēc man septembris šķiet 
arī mazliet smeldzīgs. Vai tā būtu 
kļavas lapa, ziedošā puķu dobe vai 
saulainās dienas – kaut kam mēs 
sakām paldies, bet ar pārliecību un 
apziņu, ka nākamgad tiksimies atkal.

Tu, sārtā kļavas lapa!
Tu, rudens vēstnesis!
Nu tava kailā koka zari vējā
	 	 	 	locīsies
Un lietū mirks vēl ilgi rudenī,
Līdz izdejosi savu košo rudens
	 	 	 			deju.
Tad sakaltusi paliksi 
Zem baltas sniega segas klātas.
Nāks pavasaris jauns!
Un tava koka pumpuri 
Ar jaunu spēku zaļas lapas dzīs,
Lai turpinātos, saulei atspīdot.
Tas vienmēr notiek tā,
Jo tas tā rakstīts dabas grāmatā!
	 	 /Biruta Ozoliņa/

Lai saulains un bagāts rudens! Ar 
sveicieniem – 

Kristīne Vilciņa
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Jau 18. reizi Latvijā no 7. līdz 9. 
septembrim norisinājās Kultūras 
mantojuma dienas, kas šogad 
veltītas „Baltijas jūras piekrastes un 
iekšējo ūdeņu kultūras mantojuma” 
tematikai. Kopumā šogad Latvijā 
izvēlēti četri objekti, un viens no 
tiem – Mūra loka tilts pār Kujas 
upi, kur 8. septembrī tika pacelts 
Mantojuma dienu karogs.

Šī gada tēmu izvēli skaidroja 
Cesvaines novada muzeja speciāliste 
Daiga Matroze: „Veltījums ūdeņiem 
izvēlēts, apzinoties, cik liela vēstu-
riska nozīme Eiropas un arī Latvijas 

Pie Mūra loka tilta pacelts 
Kultūras mantojuma dienu karogs

attīstības gaitā bijusi jūras un iekšējo 
ūdeņu ceļiem kultūrā un iedzīvotāju 
saskarē ar pārējo pasauli. Ūdeni 
šķērsojošas vēsturiskas transporta 
būves ir objekti, kuriem šī gada 
mantojuma dienās tiek veltīta īpaša 
uzmanība. Tādi kopumā ir četri ob-
jekti – Līgatnes pārceltuve un tiltiņi, 
Āraišu ezerpils, Pilssala Alūksnes 
ezerā un Mūra loka tilts pār Kujas 
upi.”

Cesvaines novada domes priekš-
sēdētājs Vilnis Špats klātesošajiem 
pastāstīja nedaudz vairāk par tiltu 
un tā vēsturi: „Tiltu mēdz dēvēt arī 

Mūra loka tilts ir gan vēsturisks, gan dažādiem nostāstiem bagāts

Domes priekšsēdētājs pastāstīja vairāk 
par Mūra loka tilta vēsturi

par Līko tiltu, jo tas uzbūvēts ceļa 
līkumā, lai gan pats tilts pār upi iet 
taisnā virzienā. Šis tilts ir vēsturisks 
un nostāstiem ļoti bagāts. Uz veco 
tiltu vislabākais skats paveras no 
jaunā tilta.” Priekšsēdētājs arī atklāja, 
ka nekur nav datēts, kad tilts uzcelts, 
tomēr pētnieki domā, ka tas varētu 
būt celts 19. gs. vidū vai beigās. 
Tas bija laikā, kad pārvietošanās vēl 
notika ar zirgiem un šis tilts savienoja 
Madonas un Gulbenes muižas. 
Zināms, ka mūsdienās tiltu nebūvētu 
vietā, kur pēc tā šķērsošanas seko 
līkums, tomēr jāņem vērā, ka tajos 
laikos pārvietošanās notika ar zirgiem 
un kustība nebija tik ātra, kā šobrīd ar 
automašīnām. 

VKPAI Vidzemes nodaļas ins-
pektore Sarmīte Dundure atklāja, 
ka šāds karogs simbolizē Eiropas 
kultūras mantojumu, kas pieder 
mums visiem neatkarīgi no ādas 
krāsas, dzimuma un politiskās pār-
liecības. Tāpat inspektore aicināja 
atbildīgās personas virzīt Mūra loka 
tiltu valsts aizsargājama kultūras 
pieminekļa statusa iegūšanai, jo tas 
dotu lielākas iespējas piesaistīt kādu 
fondu līdzekļus. 

Lai nākotnē varētu piesaistīt 
finansējumu tilta restaurācijai, 
vispirms jātiek galā ar vairākām 
formalitātēm. Tilts atrodas uz paš-
valdībai piederošās zemes, tomēr 
nav nekādu datu, kas pierādītu, ka 
tilts ir būvēts un tas pastāv. Diemžēl 

pašvaldība nevar finansēt objektus, 
kas nav tās īpašums. Tā kā tiltam ir 
jau izstrādāts tehniskais projekts, tiks 
meklēti varianti, kā tiltu piereģistrēt, 
lai varētu turpināt restaurācijas 
darbus.

Vairāk par Kultūras mantojuma 
dienām lasiet 2. lapā, kur novad-
pētnieks Bruno Podiņš atskatās uz 
notikušajām Kultūras mantojuma die-
nām Latvijā un Cesvainē.

Kristīne Vilciņa, autores foto

Dienu pirms astronomiskā ru-
dens iestāšanās – 21. septembrī – pi-
lī sastapās dzeja ar mūziku. Dzejas 
pasauli atklāja dzejniece, publiciste 
un prozaiķe Anda Līce, bērnu 
dzejas un pasaku autore Mirdza 
Kerliņa, savukārt vakaru mūzikā 
krāsainu darīja Elīna Līce, kas arī 
raksta dzeju.

Klusinātā piektdienas pievakarē 
pilī izskan pārdomas par dzeju. Kā 
atklāj Anda Līce – mēs šajā gadalai-
kā kļūstam romantiskāki. Ne visus 
uzrunā dzeja, tomēr, atnākot pirma-
jai mīlestībai, mūsu rokas sniedzas 
pēc dzejoļa rindām. Starp šīm rindām 
mūs uzrunā radniecīgas izjūtas, jo 
saprotam, ka vēl kāds ir lidojis un 
kritis. Lai gan dzejā vārdi ir vieni un 
tie paši, ko lietojam valodā, tomēr 
kods ir cits. Svarīgi, lai ikviens varētu 
iepazīties ar šo kodu. 

Lietū ir nomazgājušies ziemāju
	 	 	 	lauki,
Miglas dvielī ceļi un taciņas
	 	 	 	slaukās,
Kā rīta kafija pagalms smaržo un
	 	 	 	kūp.
Pie visiem, ko atgrūdusi nakts, 
Nāk saule nakts pēdas uz sejām 
   dzēst.

Neko ne no viena neatprasot,
Nāk saule ar priecīgu vēsti –
Tik lielu, ka būs visu dienu, ko lasīt.
	 	 				 /Anda Līce/
Bērnu dzejas un pasaku autore 

Mirdza Kerliņa atklāja savu aiz-
raušanos ar tauriņu gatavošanu, ar ko 
nodarbojusies desmit gadus. Kā stāsta 
māksliniece, tie pabijuši dažādās 
Latvijas muižās un pilīs, bet savu 
dzeju Mirdza Kerliņa pilī lasa pirmo 
reizi. Par tauriņiem, dvēseli, dabu 
un bērniem veltītām dzejas rindām 
izskan dzeja. 

Ko kurš dara?
Rasa laižas raspodiņā,
Bites sēžas biškrēsliņā,
Dzērve stāda dzērvenes,
Lācis ravē lācenes,
Vilki vilku vāles nes,
Gaiļi meklē gaiļbikses,
Aitiņas plūc aitu zāli,
Reņģes laiza jūras sāli,
Vanadziņam acis zib –
Ne jau vanagzirņus – nē!
Vanags vistu noķert grib!
/Mirdza Kerliņa/
Vakaram burvību piešķir Elīna Līce, 

kas starp dzejas rindām ieskandina 
klavieru un ģitāras skaņas. Arī Elīna 
atklāj savu dzejas pasauli – tā ir par 

mīlestību... arī cietsirdīgu. 
Cik varenos ziedos jasmīni zied,
Kaut mīlētu tu mani kā jasmīni
	 	 	 	zied!
Viens zariņš aiz auss, viens skūpsts
	 	 														uz delma
Ir birstošā ziedlapu smarža.
	 	 						/Elīna Līce/
Kopīgi dziedot zināmas dziesmas, 

izskan dzejas vakars. Neviļus gribas 
aizdomāties par Elīnas Līces teikto – 

kāpēc gan mēs tagad nevarētu spēlēt 
mūziku, lasīt dzeju un baudīt vakaru 
kā kādreizējos laikos? Toreiz tas bija 
tik pašsaprotami...

Paldies par dzejas vakaru pasāku-
ma organizatorei Daigai Matrozei un 
māksliniecēm, kas veltīja laiku zināt-
kārajiem klausītājiem!

Kristīne Vilciņa, autores foto

Dzejas vakara dalībnieces no kreisās: 
Mirdza Kerliņa, Anda Līce, Elīna Līce



� Cesvaines Ziņas

tomēr nonāca 
Cesvaines lute-
rāņu baznīcā. 

2004. gadā, 
izsludinot tēmu 
„100 apdrau-
dētākie kultūras 
pieminekļi Lat-
vijā”, VKPAI vēlējās palielināt sabied-
rības, tanī skaitā politiķu, izpratni un 
atbildību kultūras mantojuma sagla-
bāšanā. 2002. gadā lielu daļu Cesvaines 
pils bija izpostījis ugunsgrēks. Tāpēc 
šī izcilā ēka nonāca apdraudētāko 
sarakstā. 

2006. gadā, kad pasākums bija veltīts 
vēsturisko interjeru saglabāšanai un 
restaurācijai, VKPAI ievērību atkal 
izpelnījās Cesvaines muižas mežkunga 
māja. Tās īpašnieks K. Bandenieks 
bija saņēmis 2005. gada Kultūras 
mantojuma balvas veicināšanas prē-
miju nominācijā „Labākais kultūras pie-
minekļa saimnieks” par minētās mājas 
saglabāšanu.

2007. gadā VKPAI pievērsās Latvijas 
vēsturiskajiem parkiem un dārziem. 
64 objektu sarakstā bija iekļauts arī 
Cesvaines ainavu parks. 

Jāpiebilst, ka „Kultūras mantojuma 
Gada balvas 2006” pasākumā pilsētas 
domei tika pasniegta atzinība par Ces-
vaines pils atjaunošanu.

2011. gada tēma bija „Kultūras 
mantojums – zināšanas un prasmes”. 
VKPAI izvēlējās Cesvaines pils ēdam-
zāles kamīnu, kura restaurāciju 2009. 
gadā bija uzsākusi restauratore B. 
Pilsuma. Šobrīd vajadzētu padomāt, kā 
labi uzsākto darbu nobeigt.

Bruno Podiņš, novadpētnieks

2012. gada 13. 
septembra domes 

sēde 
2012. gada 13. septembrī notika iz-

braukuma domes sēde „Bioslovašēnos”, 
Cesvaines pagastā, Cesvaines novadā.

Domes sēde sākās ar iepazīšanos 
ar biogāzes ražošanas staciju, ko 
„Bioslovašēnos” būvē SIA „EcoZeta”. 
Ar būvniecību un jau notiekošo ražošanas 
procesu sēdes dalībniekus iepazīstināja 
Ģirts Folmanis un Mihails Kozļakovskis. 

• Apstiprināja pašvaldības nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr.8, 
kas atrodas Dārzu ielā 2, Cesvainē, 
Cesvaines novadā, izsoles rezultātus 
un nolēma noslēgt pirkuma līgumu ar 
izsoles uzvarētāju U.T. saskaņā ar izsoles 
noteikumiem.

• Noteica mēneša darba algu Cesvaines 
vidusskolas direktoram – Ls 695; Cesvai-
nes pirmsskolas „Brīnumzeme” vadītājai –
Ls 550; Cesvaines internātpamatskolas 
direktorei – Ls 573; Cesvaines mūzikas 
un mākslas skolas direktorei – Ls 507 no 
2012. gada 1. septembra līdz 2013. gada 
31. augustam.

• Lai būtu iespējams pašvaldībai 
piemērot nodokļu atbalsta pasākumus 
nekustamā īpašuma nodoklim, izdeva 
saistošos noteikumus Nr.13 „Par nodokļu 
atbalsta pasākumu piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodoklim”.

• Apstiprināja Cesvaines sociālā 
dienesta apmeklētāju pieņemšanas laiku 
ar 2012. gada 16. septembri: pirmdienās: 
8:30 – 13:00; 14:00 – 17:00, otrdienās: 
8:30 – 13:00, piektdienās: 8:30 – 13:00.

• Noteica, ka Cesvaines sociālā dienesta 
atrašanās vieta no 2012. gada 16. septem-
bra ir Pils iela 2, Cesvaine, Cesvaines 
novads. Darba laiks: pirmdienās: 8:00– 
13:00; 14:00 – 17:30; otrdienās, trešdienās, 
ce-turtdienās: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00, 
piektdienās: 8:00 – 13:00; 14:00 – 16:30.

• Noteica, ka Cesvaines novada bā-
riņtiesas atrašanās vieta ir Pils iela 2, 
Cesvaine, Cesvaines novads, no 2012. gada 
16. septembra līdz domes administratīvās 
ēkas remonta pabeigšanai. Darba laiks: 
pirmdienās: 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:30; 
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās: 8:00– 
13:00; 14:00 – 17:00, piektdienās: 8:00– 
13:00; 14:00 – 16:30.

• Noteica, ka Cesvaines novada 
dzimtsarakstu nodaļā laulību noslēgšana 
notiek Cesvaines kultūras nama telpās 
Pils ielā 8, Cesvainē, Cesvaines novadā, 
no 2012.gada 16. septembra līdz domes 
administratīvās ēkas remontdarbu pabeig-
šanai.

• Atbalstīja ar līdzfinansējumu Ls 
150 no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem fonda „Sibī-
rijas bērni” grāmatas „Sibīrijas bērni” 
2. sējuma izdošanu angļu valodā, pretī 
saņemot grāmatas 1. un 2. sējumu angļu 
valodā Cesvaines bibliotēkai.

• Neatbalstīja lēmuma projektu par 
līdzfinansējuma piešķiršanu SIA „TV 
Studio AG” projektam, veidojot LTV 7 
kanālā medicīnas raidījumu „Tādas lietas” 
par pareizu ēšanu pamatskolas vecuma 
bērniem. 

• Mainīja un piešķīra adreses un 
nosaukumus nekustamajiem īpašumiem.

• Apstiprināja zemes ierīcības projektu 
nekustamā īpašuma „Kalna Skrīdi”, 
Cesvaines pagasts, sadalīšanai, kā arī 
piešķīra lietošanas mērķi un nosaukumu 
jaunveidotajām zemes vienībām. 

• Piekrita, ka no īpašuma “Kalna Skrīdi”, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines novads, tiek 
atdalīta 2. zemes vienība kā patstāvīgs 
īpašums. Atdalītajai zemes vienībai pieš-
ķīra nosaukumu “Jaunskrīdi”. Noteica 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība.

• Noteica, ka nekustamā īpašuma 
“Kraukļu galdniecība”, Cesvaines pa-
gasts, Cesvaines novads zemes vienības 
sadalīšanai nepieciešams izstrādāt zemes 
ierīcības projektu un noteica izstrādes 
nosacījumus.

Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.13
Cesvainē 2012. gada 13. septembrī (sēdes protokols Nr.13, 6.#)

Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodoklim

Izdoti saskaņā ar Nodokļa atbalsta 
pasākuma likuma 4.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka 
nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodoklim un ar to 
saistītajiem maksājumiem.

2. Nodokļu atbalsta pasākums tiek 

piemērots nekustamā īpašuma nodoklim 
un ar to saistītajiem maksājumiem 
par Cesvaines novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošiem 
nekustamajiem īpašumiem.

3. Nodokļu atbalsta pasākumus 
attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli 

un ar to saistītajiem maksājumiem 
administrē Cesvaines novada domes 
nodokļu inspektore, pieņemot lēmumu 
nodokļu atbalsta pasākuma ietvaros.

4. Nodokļu inspektores lēmumu 
var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu 
Cesvaines novada domei Administratīvā 

Teātra iestudējuma 
„Ērkšķrozīte 

Cesvaines pilī” 
izveide

Cesvainē ar Hipotēku bankas 
finansiālu atbalstu tiek realizēts 
projekts „Leļļu teātra iestudējuma 
„Ērkšķrozīte Cesvaines pilī” izveidei 
nepieciešamo materiālu un rekvizītu 
izgatavošana”. Gatavojoties mūsu 
Cesvaines “Ērkšķrozītes” piedzimša-
nas svētkiem, esam priecīgi ziņot, ka 
2012. gads Eiropā tiek atzīmēts kā 
brāļu Grimmu pasaku grāmatas 200. 
izdošanas gads, tāpēc šobrīd esam 
sazinājušies ar Gētes institūta Rīgā 
kultūras nodaļas programmas asistenti 
Antru Balodi un saņēmuši ielūgumu 
apmeklēt multimediālu izstādi „Brāļu 
Grimmu pasaule” Rīgā, Rīgas Mākslas 
telpā, Kungu ielā 3. Cesvaines novada 
jauniešiem, kuri piedalās leļļu teātra 
iestudējuma „Ērkšķrozīte Cesvaines 
pilī” veidošanā, tiks dota lieliska iespēja 
5. oktobrī apmeklēt Rīgu un izmantot 
multimediālās izstādes piedāvātās 
iespējas. Projekta ietvaros būs iespēja 
noskatīties pasaku filmu „Ērkšķrozīte”. 
Par šādu iespēju sirsnīgs paldies Gētes 
institūtam Rīgā, personīgi Antrai 
Balodei, Sandrai Saidai-Šainai un 
projekta idejas atbalstītājiem – Hipotēku 
bankai.   

Kristīne Šulce, foto Alise Krasta

procesa likumā noteiktajā kārtībā.
5. Cesvaines novada domes lēmumu 

Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā.

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
2012. gada 20. septembrī.

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs

Par cilvēkiem un suņiem
Suns tiek uzskatīts par cilvēka 

labāko draugu. Viņa uzticība, saprāta 
līmenis, pieķeršanās, beznosacījuma 
mīlestība pret cilvēku dod mums 
emocionālu labsajūtu. Tajā pašā laikā, 
iegādājoties suni, mēs uzņemamies 
arī lielu atbildību par dzīvnieka 
labturības prasību ievērošanu, ve-
terinārmedicīniskās palīdzības no-
drošināšanu, kā arī nepieļaujam vi-
ņa klaiņošanu, tādējādi nodrošinot 
apkārtējo drošību.

Diemžēl jāatzīst, ka Cesvainē uz 
ielām redzami klaiņojoši suņi bez kādas 
uzraudzības. Vai tiešām pie mums dzīvo 
suņu īpašnieki vai turētāji, kuri uzskata, 
ka viņu pienākums pret iegādāto 
mājdzīvnieku aprobežojas tikai ar 
dzīvojamās telpas durvju atvēršanu rītos 
un vakaros?

Gan pašvaldība, gan policija arvien 
biežāk saņem iedzīvotāju iesniegumus 
un sūdzības par to, ka klaiņojoši suņi 
izbradājuši puķu dobes, apdraudējuši 
iedzīvotājus, ka ielās izmētāti mājdzīv-
nieku mēsli.

Kādi tad ir suņa īpašnieka vai 
turētāja pienākumi? Domāju, ka ne visi 
cesvainieši ir informēti par noteiku-
miem, kas attiecas uz suņa turēšanu. 

Lūk, paši elementārākie noteikumi, kas 
obligāti jāievēro, ja mājās ir suns. 

Labturības prasības mājas dzīvnieku 
turēšanai nosaka Dzīvnieku aizsardzī-
bas likums un Ministru kabineta 2006.
gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 266 
„Labturības prasības mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un 
demonstrēšanai publiskās izstādēs, 
kā arī suņa apmācībai” /turpmāk – 
Noteikumi/.

Nepārrakstīšu visu Dzīvnieku aiz-
sardzības likumu vai Noteikumus, bet 
informēšu par, manuprāt, svarīgākajām 
prasībām un pienākumiem suņu 
turēšanā.

Saskaņā ar Noteikumu:
10. punktu – pilsētā un ciemos, ja suns 

atrodas ārpus telpām tā īpašnieka vai 
turētāja vadījumā vai turējumā esošajā 
teritorijā, suņa īpašnieks vai turētājs 
nodrošina pilnīgu attiecīgās teritorijas 
norobežošanu no publiskai lietošanai 
paredzētās teritorijas, novēršot iespēju 
sunim izkļūt no tās;

12. punktu – pilsētās un ciemos ārpus 
norobežotās teritorijas suni ved pavadā, 
sunim ir uzlikts uzpurnis, ja tas atzīts 
par bīstamu, saskaņā ar Dzīvnieku 
aizsardzības likuma 5.1 pantu suni par 

bīstamu atzīst Pārtikas un veterinārā 
dienestā izveidota suņu uzvedības 
izvērtēšanas komisija;

13. punktu – pastaigas laikā suns 
bez pavadas var atrasties īpašnieka vai 
turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā 
attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs var 
kontrolēt dzīvnieka rīcību;

14.1. punktu – ārpus pilsētām un 
ciemiem suni var turēt ārpus telpām 
nepiesietu, ja tiek nodrošināts, ka tas 
neapdraud cilvēkus un dzīvniekus;

15. punktu – sabiedriskās vietās 
suni var īslaicīgi atstāt vienu, ja suns 
ir piesiets pavadā, kas nav garāka par 
metru, un ja tas netraucē personu un 
transportlīdzekļu kustību un neapdraud 
cilvēku vai dzīvnieku drošību.

Saskaņā ar Noteikumu 52. punktu 
mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam 
vai turētājam ir pienākumi:

52.1. punkts – nodrošināt, lai mājas 
(istabas) dzīvnieks (smaka, riešana 
vai gaudošana) netraucētu mājas vai 
apkārtnes iedzīvotājus;

52.3. punkts – apdzīvotu vietu 
teritorijā savākt sava mājas dzīvnieka 
ekskrementus;

52.5. punkts – vakcinēt mājas dzīv-
nieku Veterinārmedicīnas likumā no-

teiktajā kārtībā.
Nobeigumā par atbildību, tikai šoreiz 

ne par morālo. Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 106. pantā 
„Dzīvnieku turēšanas, labturības, iz-
mantošanas un pārvadāšanas prasību 
pārkāpšana” paredzēta administratīvā 
atbildība par Noteikumu neievērošanu –
fiziskām personām izsakot brīdinājumu 
vai uzliekot naudas sodu līdz piecsimt 
latiem, juridiskām personām – naudas 
sods līdz tūkstoš latiem.

Aicinu personas, kurām bez uzrau-
dzības atstātie suņi radījuši materiālu, 
fizisku vai morālu kaitējumu, uzreiz 
griezties tieši policijā, ne pašvaldībā, 
jo pašvaldības Administratīvā komisija 
izskata administratīvo pārkāpumu 
lietas, bet administratīvo protokolu par 
pārkāpumu sastāda policisti.

Cienīsim sevi, savus labākos draugus, 
līdzpilsoņus, godprātīgi ievērojot No-
teikumus.

Ansis Graudiņš, 
Cesvaines novada domes 

Administratīvās komisijas 
priekšsēdētājs 

Eiropas kultūras mantojuma dienas 
Latvijā un Cesvainē

Iesākumā par minēto dienu galveno 
rīkotāju Latvijā – Valsts kultūras 
pieminekļu aizsardzības inspekciju 
(VKPAI). Tā ir kultūras ministra pado-
tībā esoša iestāde, kas īsteno valsts po-
litiku un kontroli kultūras pieminekļu 
aizsardzībā.

Ikdienā mēs par inspekcijas darbībām 
visbiežāk uzzinām no plašsaziņas 
līdzekļiem. Izņēmums ir valsts aizsar-
gājamo kultūras pieminekļu īpašnieki, 
kuri pastāvīgi ir inspekcijas uzraudzībā.

Kultūras mantojuma dienu organi-
zēšana neietilpst inspekcijas galveno 
uzdevumu un tiesību sarakstā, tomēr šī 
iestāde ar to tradicionāli nodarbojas jau 
kopš 1995. gada. 

Pasākuma rosinājumam Eiropā kal-
poja pirmās vēstures pieminekļu atvērto 
durvju dienas 1984. gadā Francijā. 
Eiropas mērogā Kultūras mantojuma 
dienas pirmo reizi notika 1991. gadā 
pēc Eiropas Padomes ierosmes. Aiz-
gājušo gadu laikā dalībvalstu skaits ir 
ievērojami pieaudzis un šogad pasākumā 
piedalās ap 48 Eiropas valstis. 

Latvijā jau 18. gadu pēc kārtas 
Kultūras mantojuma dienas tiek veltī-
tas kādai tēmai. Mēdz gadīties, ka 
tēmas objektu atlases ziņā nedaudz 
pārklājas. Iznākumā ir noticis tā, ka 
daži populārākie kultūras pieminekļi 
nopelnījuši divus vai pat vairākus zilos 
Eiropas kultūras mantojuma karogus. 

Oficiālais Kultūras mantojuma dienu 
mērķis ir tuvināt cilvēkus viņu kultūras 
mantojumam. Tomēr no VKPAI vie-
dokļa skatoties, svarīgi ir nostiprināt 
uzticību sev kā valstiskai institūcijai.

Cesvaine iekļāvās jau pašās pirmajās 
Kultūras mantojuma dienās Latvijā, 
kas notika 1995. gada septembrī. Tēma 
toreiz bija „Koka mantojums Latvijā” 

un VKPAI izvēlējās muižas mežkunga 
māju jeb Zaļo māju un veco slimnīcu 
(tagad – Cesvaines sociālās aprūpes 
centrs). Abas ir greznas koka ēkas ar 
stāviem jumtiem, celtas 19. gs. beigās. 

1997. gada Kultūras mantojuma die-
nas bija veltītas Latvijas muižām un 
pilīm. Cesvaines pils tad saņēma savu 
pirmo kultūras mantojuma karogu. 
Jāpiezīmē, ka muižas par pilīm mēdz 
saukt tikai lielas un grezni iekārtotas 
muižnieku mītnes. Toreizējā Madonas 
rajonā bija trīs pilis – Cesvainē, Dzel-
zavā un Varakļānos. Pārējās ir kungu 
dzīvojamās mājas. Vēl arhitektūras 
speciālisti runā par viduslaiku pilīm un 
muižu apbūvēm. 

2000. gada tēma bija sarežģīta – 
„Latvijas lauku kultūrvēsturiskā aina-
va”. Sarežģītība izrietēja no nosau-
kumā ietverto jēdzienu skaidrojuma, 
kas pirmajā brīdī šķiet pretrunīgs. 
Ja ainavu mēs parasti saprotam ģeo-
grāfiskā nozīmē kā dabas skatus, tad 
kultūrvēsture apraksta gan reālus 
vēsturiskus objektus (pilis, baznīcas, 
viensētas), gan vēsturiskus notikumus, 
faktus, priekšstatus un tēlus. Ainavu 
zinātnieki un kultūrvēsturnieki dēvē arī 
par kultūrainavu, kas ir dabas un cilvēka 
roku veidojums ilgā laika posmā. 

Gatavojoties šīm Kultūras mantojuma 
dienām, es vēlējos izcelt tos kultūras 
pieminekļus, kas saistās ar Cesvaines 
luterāņu draudzi. Tie ir baznīca, kapsēta, 
mācītājmuiža ar parku uz Mācītāju 
kapiem un draudzes skola. Neapšaubāmi, 
visi minētie objekti piedalās Cesvaines 
kultūrvēsturiskās ainavas veidošanā. 
VKPAI pārveidoja manu ieceri un 
par pasākuma objektu noteica visu 
Cesvaines vēsturisko centru. Lai nu kā, 
pienākošais kultūras mantojuma karogs 
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PILS STĀSTI (2012 - 9)
Šoreiz “Pils stāstus” sākšu ar 

peteicību visiem tiem lasītājiem, 
kas izteikuši atzinīgus vārdus par 
šo rakstu sēriju. Pieļauju, kādam tie 
šķiet kaitinoši, bet tad jau var nelasīt. 
Tomēr vārdam ir liela nozīme. Tas var 
gan pacelt spārnos un likt sasparoties, 
ķerties pie darba vai kļūt labākam 
un tieši pretēji – tas var nogalināt, 
galvenokārt garīgi. Ļaunais vārds kā 
ķirmis grauž un grauž no iekšienes un 
ļoti grūti saņemties, lai no tā ķirmja 
tiktu vaļā. Tāpat arī mūsu pilij svarīgi 
labie vārdi gan ap to, gan iekš tās, jo 
tikai tā mēs varēsim to atkal atjaunot 
un skaistu darīt, lai tajā būtu tikai 
labi darbi un patīkamas emocijas, 
lai acij, ausij un sirdij prieks. Tikai 
kopīgi labie vārdi un darbi ir garantija 
attīstībai, augšupejai. Arī kritika 
ir nepieciešama, bet ja tā ir tikai 
graujoša, tad labāk nevajag.

Šoreiz par fotogrāfijām. Pavisam 
nesen no datora “izbira” vesela kaudze 
ar Vulfu dzimtas portretiem. Pavisam 
drīz katrs tos varēs apskatīties pilī, 
bet te drusku vairāk par katru no 
tiem. Sāksim ar ģimenes tēvu Juliusu 
Voldemāru. 

Julius Woldemar (1809-1872) 
saņem Cesvaini mantojumā pēc sava 
tēva Ādolfa Heinriha nāves 1843. 
gadā. Tiesa gan, tas nav tik vienkārši, 
1845. gadā notiek tiesas sēde, kurā 
nosaka mantojuma tiesības starp 
Juliusu un viņa brāli Karlu Emīlu 
Rūdolfu, jo šajā gadā mirst arī Juliusa 
māte Kristīne Katerīna, dzimusi 
Nandelštadt. Par Juliusa Vulfa 
likteni rakstīts pirmajā Cesvaines 
grāmatā. Pēc liktenīgajām medībām 
Visbādenē viņa sieva Šarlote lika 
izbūvēt ģimenes kapsētu ar kapliču 
Gaujienā. 27 gadus Julius fon Vulfs 
vadīja saimniecību arī Cesvaines 
muižā un tā tika nostādīta pietiekami 
labi ar visu muižas kompleksa izbūvi. 
Pats viņš ievadīja saimniecības dzīvē 
arī nākamo Cesvaines mantinieku 

– dēlu Ādolfu. Juliusam bija laimējies 
apprecēt, šķiet, īstenu aristokrāti, 
stipru un gudru sievu Šarloti, dzim. 
fon Roitern (Charlotte von Reutern 
(1826-1904)).

Pēs sava vīra nāves Šarlote palika 
viena ar 5 bērniem: Vilhelmīni 
Šarloti, kurai tobrīd bija 17 gadi un 
līdz iziešanai pie vīra bija jāgaida vēl 
10 gadi. Auguste Emma Frederika 
16 gadus veca, Ādolfs Gerhards 
Boris Emīls 15 gadus vecs, Marija 
Alvīne Elizabete 13 gadus veca un 
Voldemārs, kuram bija tikai 6 gadi. 
Visa saimniecība un muižu dzīve 
uzgūla uz Šarlotes  pleciem un jāteic, 
viņa ar to lieliski tika galā. Zēni tika 
skoloti un meitenes tika audzinātas 
muižniecības garā – būt par labām 
sievām un mātēm. Diemžēl tas izdevās 
tikai vecākajai meitai Vilhelmīnei 
Šarlotei, jo abas jaunākās māsas, kā 
tautā saka, palika vecmeitās.

Vulfu vecākā meita Vilhelmīne 
Šarlote (Wilhelmine Charlotte 
(1855-?)) 1881. gada 8. augustā 
Rīgā apprecās ar Otto Ferdinandu 
Karlu Edgaru baronu fon Volfu, kas 
ir Kalnamuižas (Gulbenes novads) 
īpašnieks. Šarlotes vīrs ir sešus 
gadus vecāks, bet laulība ir īsa, gadu 
pēc kāzām viņš mirst. Cik zināms, 
pēcnācēju viņiem nav. 

Vulfu nākamā meita Auguste Emma 
Frederika nāk pasaulē 1856.gada 27. 
janvārī. (Auguste Emma Friederike)

Viņa tā arī neapprecējās un visu 
dzīvi tāpat kā jaunākā māsa Marija 
pavadīja vecāku mājās Gaujienā.

1857. gada 1. maijā pasaulē nāk 
Vulfu dzimtas pirmais dēls Ādolfs 
Gerhards Boris Emīls. (Adolf Gerhard 
Boris Emil). Viņa fotogrāfijas pilī var 
aplūkot jau vairākus gadus, bet nu ir 
atradies jaunības dienu  foto.   

Tālumā raugās nopietns jauneklis, 
kuram visa dzīve vēl priekšā un 
lieli, svarīgi mērķi. Vēl 1885. gadā 
gaidāmas kāzas ar Annu Natāliju 

baronesi Štaelu fon Holšteinu, vēl 
priekšā smagais trieciens, kad 1886. 
gadā, tikko piedzimis, mirst mazais 
dēliņš Egons, vēl priekšā prieks un 
droši vien bažas, kad 1888. gadā 
dzimst otrs dēls Vilhelms, vēl priekšā 
drosmīgais pils būvniecības projekts 
kopā ar Berlīnes arhitektiem.   Kas 
zina, vai savos 47 gados Ādolfs bija 
piepildījis savus sapņus, kad 1904. 
gadā pēc smagas slimības nācās 
šķirties no šīs pasaules. Vismaz par 
pili un jaunajiem staļļiem mums 
jāteic viņam paldies. 

1859. gadā Vulfu ģimenē piedzimst 
jaunākā no māsām Marija Alvīne 
Elizabete (Marie Alvine Elisabeth 
(1859-1921) Arī viņa neiziet pie vīra 
un dzīvo Gaujenā. Tāpēc sīkāk par 
viņas dzīvi šoreiz nerunāšu. Līdz 
beidzot 1866. gadā piedzimst Vulfu 
jaunākais dēls Voldemārs (Woldemar 
(1866-1924)) Viņš manto Gaujienu, 
bet ciemojas arī Cesvainē, par ko 
liecina kāda cita fotogrāfija. Dēkains 
puisis, ko tur piebilst. Bet tie jau atkal 
ir stāsti, kas uz Cesvaini neattiecas. 

Diemžēl  Ādolfa dēla Vilhelma 
foto ir tikai no pusaudža gadiem 
(pagaidām). Tāpat īsti nebija zināms, 
kad un cik ilgi viņš uzturējies Cesvainē 
un vispār Latvijā. Kad nomirst tēvs 
Ādolfs, Vilhelms ir 16 gadus vecs 

Juliuss Voldemārs Šarlote, dzim. fon Roitern 

Vilhelmīne Šarlote Auguste Emma Frederika Marija Alvīne Elizabete Ādolfs Gerhards Boris Emīls Voldemārs 

“Adler” 1911. gada modelis

Japāņu vēstnieks ar kundzi apciemo Grašu bērnu ciematu
10. septembrī Grašu bērnu 

ciematā viesojās japāņu vēstnieks 
Takaši Osanai ar kundzi Keiko 
Osanai. Šī bija jau ceturtā reize, 
kad vēstnieka kundze apciemoja 
Grašu ciemata bērnus. 

Kā stāsta Grašu bērnu ciemata 
vadītāja Sandra Stade, pagājušajā 
gadā vēstnieka kundze viesojās šeit 
ar origami skolotāju no Japānas – 
Kadzuo Kobajaši, kas pasniedza 
nodarbības origami mākslas izveidē, 
jo, kā zināms, papīra kultūra un 
māksla nāk no Japānas.

Uzrunājot vēstnieka kundzi, lūdzu 
pastāstīt, kāpēc izvēlējusies Grašu 
bērnu ciematu ik gadu apciemot un 
pasniegt kādu nodarbību bērniem. 
Viņa stāsta, ka vispirms šeit viesojušies 
ģimenes draugi, kas ieteikuši apskatīt 
šo vietu. Keiko ļoti patikusi Kristofa 

un Sandras ideja, kā arī ieguldītais 
darbs. Kopš tās reizes vēstnieka 
kundze ar prieku brauc apciemot 
bērnus un atzīst, ka ik reizi, dodoties 
prom, zina, ka atgriezīsies šeit.

Bija bērni, kas ar vēstnieka kundzi 
tikās ne pirmos reizi, un arī Keiko 
priecājās par bērniem, kas gada laikā 
izauguši. Tā kā pagājušajā gadā 
Keiko Osanai bija apsolījusi kādam 
puisim atvest kreklu no Japānas 
ar kādu zīmējumu, kas raksturīgs 
šajā valstī, šogad solījums īstenots. 
Katrs bērns saņēma kreklu ar kādu 
raksturīgu zīmējumu – vai tā bija 
japāņu meitene, samurajs vai kāds 
skaists zieds. Savukārt mazākie tika 
pie jaunām rotaļlietām. 

Šoreiz vēstnieka kundze bija 
atvedusi līdzi rakstnieku Juri 
Zvirgzdiņu, kas bērniem uzdāvāja 

divas pēdējās grāmatas „Tobiass 
un neparastais ciemiņš” un „Pele, 
punkts un Gūtenbergs”. Rakstnieks 
pastāstīja par to, kā tapušas grāmatas, 
bet jo īpaši interesants stāsts bērniem 
šķita par „Tobiass un neparastais 
ciemiņš” grāmatas galveno varoni – 
lācīti Tobiasu, kas allaž lūkojas no 
rakstnieka jakas kabatas. 

Sarunā ar Keiko Osanai pateicos par 
viņas brīnišķīgo darbu, ko viņa velta 
šiem bērniem. Bet vēstnieka kundze 
saka, ka tas nav darbs, jo viņai ļoti 
patīk bērni un vienmēr ir prieks redzēt, 
kā viņi spēlējas un aug. Arī nākamgad 
vēstnieka kundze ciemosies pie Grašu 
bērnu ciemata bērniem un noteikti būs 
kāds ciemiņš, kas ko jaunu pastāstīs 
un iemācīs bērniem.

Kristīne Vilciņa, autores foto
Bērniem liels prieks par vēstnieka kundzes sagādātajām dāvanām, kas 

ceļojušas no Japānas

jauneklis. Nupat “Rigasche Zeitung” 
Nr 211 (14.09.1911) izlasīju, ka 1911. 
gada 12.septembrī Austrumvācijas 
auto klubs Rīgā rīko auto sacīkstes, 
un Wilhelms fon Vulfs no Cevaines 
piedalās ar Adler markas auto un 
iegūst savā grupā 4. vietu, turpretī 

Voldemārs no Gaujienas ar savu 
Mercedes – 1. vietu. (attēlā Adler 
1911. gada modelis)

Vulfu ģimenes fotoalbumā un 
dzīves “albumā”  ieskatījās 

Māra Evardsone
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Tas ir iespējams ikvienā vecumā – arī 
tad, ja ir piezagusies kāda slimība vai 
trauma. Fizioterapeits ir speciālists, 
kas jums palīdzēs gan ar savām 
profesionālajām zināšanām un pieredzi, 
gan ar individuālu un atbalstošu pieeju.

Fizioterapeits ir ārstniecības perso-
na – funkcionālais speciālists, kas izvērtē 
cilvēka fizisko funkcionālo stāvokli, 
analizē tā ietekmi uz cilvēka ikdienas 
aktivitātēm un saistību ar pašsajūtu.

Fizioterapijas process vienmēr  sākas 
ar rūpīgu un vispusīgu izmeklēšanu, kas 
ļauj noskaidrot fiziskos funkcionālos 
traucējumu un to iespējamos cēloņus. 
Ņemot vērā katra klienta sūdzības un 
izmeklēšanas rezultātus, kopīgi pacientu 
(vajadzības gadījumā arī iesaistot 
pacienta tuviniekus) tiek izvirzīti 
terapijas mērķi, kuru sasniegšanai 
tiek piemeklētas konkrētai situācijai 
efektīvākās fizioterapijas metodes.

Fizioterapeita darbības lauks ir plašs. 
Fizioterapijas metodes var veiksmīgi 
izmantot dažādu saslimšanu un traumu 

„Darbs mērķēts uz to, lai iedzīvotāji zvanot zina, 
ka saņems palīdzību”

Jau vairāk nekā pusgadu Cesvainē 
par iedzīvotāju drošību gādā kārtības 
policijas nodaļas iecirkņa inspektors 
GENADIJS KRIVICKIS. Par to, 
kā inspektors iejuties Cesvainē, 
aktuālākajām problēmām aicināju 
Genadiju uz interviju.

Kā esi iejuties jaunajā darbavietā?
– Ja salīdzina ar iepriekšējo darba-

vietu – Lubānu – esmu ļoti apmierināts. 
Kad tikko beidzu studijas, darbs bija 
Lubānā, kur man bija pilnīgi sveša teri-
torija. Atceros, ka pirmo reizi pilsētu 
apmeklēju tikai tad, kad sāku strādāt. 
Tādā ziņā, nākot strādāt uz Cesvaini, es 
jau zināju šo vietu, pazinu arī vairākus 
cilvēkus. Cesvainē labi ir tas, ka ir 
norādes ar māju nosaukumiem. Tā ir 
tāda priekšrocība, jo, braucot uz iz-
saukumiem, vieglāk orientēties. Atliek 
pateikt, pa kuru ceļu jābrauc, tālāk jau 
atliek sekot māju nosaukumiem.

Darba ziņā nekas nemainās, jo li-
kumdošana jau ir viena un tā pati. Kad 
nāc uz policiju strādāt, vispirms ir 
jāiepazīst cilvēki un kontingents, ar ko 
jāstrādā. Jo tad, kad ir iepazīti cilvēki,  
atliek tikai strādāt. Tāpēc šobrīd varu 
teikt, ka joprojām notiek pastiprināts 
darbs ar cilvēkiem. Tāpat ir jāseko 
līdzi normatīvajai bāzei un jāpievērš 
uzmanība izmaiņām. Uzskatu, ka tas ir 
arī galvenais, lai tev ir informācija par to, 
kas notiek pagastā un novadā. Pozitīvi 
vērtēju to, ka šeit ir daudz draugu un 
paziņu no jaunības laikiem, tāpēc zinu, 
ka situācijā, kad kaut kas nav zināms, 
sazinos. Uzraugu arī Dzelzavas pagastu. 
Ir labas attiecības ar bijušajiem iecirkņa 
inspektoriem, kuriem neskaidrības gadī-
jumā varu piezvanīt. 

Kāpēc izvēlējies policista profe-
siju? 

– Cik es sevi atceros no bērnības, 
man visu laiku prātā bija policijas darbs. 
Vecāki arī stāsta, ka tiklīdz jau pašam 
bija sava domāšana, tā visu laiku domas 
pie šī darba atgriezās. 

Stājoties skolā, konkurss bija liels – 
trīs cilvēki uz vienu vietu. Toreiz 
apsvēru tikai divus variantus – vai nu 
mani uzņems koledžā, vai iešu armijā. 
Par armiju gan nebiju tik lielā sajūsmā, 
bet es noteikti vēlējos savu dzīvi 
saistīt ar kādu no militārajām jomām. 
Skaidri zināju tikai vienu – uz ārzemēm 
nebraukšu. Beigās izrādījās, ka nebija 
tik traki ar iestājeksāmeniem, un kon-
kursu izturēju. 

Pastāsti, kā kļuvi par kārtības 
sargu?

– Kad pabeidzu Madonas 2. 
vidusskolu, iestājos Policijas koledžā, 
kur mācījos 2,5 gadus un ieguvu 1. 

līmeņa augstāko izglītību. 
Šobrīd turpinās studijas 2. 
līmeņa augstākās izglītības 
iegūšanai. 

Prātā palicis laiks, kad 
tikko iestājos koledžā. Pirmo 
mēnesi bija nometne, kad visu 
to laiku atradāmies Policijas 
akadēmijas teritorijā. Visu 
šo mēnesi, kā arī atlikušo 
mācību gadu bija jāievēro 
dienas režīms: jāceļas sešos 
no rīta, tad sekoja rīta rosme, 
brokastis, mācības. Kad pagāja pirmais 
mēnesis, tad jau pa brīvdienām laida 
mājās, bet kazarmu režīms turpinājās 
līdz vasaras brīvlaikam. Vakarā bija 
pastaiga. Pirmo mēnesi viss notika 
diezgan stingrā režīmā – bija pat jāšuj 
forma un jābuktē bikses. Kad stājās 
ierindā, skatījās buktes – reizēm lika 
gludināt vēlreiz, citreiz uzšuves bija 
jāpāršuj. Principā kā pirmajā mēnesī 
mūs ielaida teritorijā, tā tikai augusta 
beigās tikām ārā. 

Pēc koledžas absolvēšanas bija 
jānostrādā gads un tikai tad varēja mācī-
ties tālāk. Es iestājos Policijas akadēmi-
jā. Kad gadu nomācījos, akadēmiju 
likvidēja, un viss kurss pārgājām 
mācīties uz Latvijas Universitāti ar tiem 
pašiem nosacījumiem. 

Mana pirmā darba pieredze bija 
pēc pirmā mācību gada beigām – divu 
nedēļu ilga prakse Rīgā. Tas bija laikā, 
kad Pasaules hokeja čempionāts notika 
Latvijā. Pēc tam pieredzi esmu ieguvis, 
strādājot Madonā. Gribēju arī palikt 
Madonā.

Bija laiks, kad dzīvoju Biksērē. 
Toreiz aprunājos ar kolēģiem no 
Cesvaines iecirkņa,  un viņi informēja, 
ka Cesvaines iecirknim vajadzīgs 
cilvēks, kas varētu apkalpot Indrānu 
pagastu. Toreiz bija Madonas pārvalde 
un vairāki iecirkņi – arī Cesvaines. Es 
atnācu uz Cesvaines iecirkni uz Indrānu 
pagastu (zem Cesvaines iecirkņa bija arī 
Dzelzava, Ošupe, Lubāna). Vēlāk sekoja 
štatu samazināšana, un man pievienoja 
Lubānas iecirkni. Tāpēc varu teikt, ka 
pilnīgi negaidīti atnāca piedāvājums 
strādāt Cesvainē. Arī manai dzīvesvietai 
Cesvaine ir tuvāk, esmu nodrošināts ar 
dienesta transportu. Līdz ar to darba 
plānošana un reaģēšana uz izsaukumiem 
ir sekmīgāka. 

Kādos gadījumos cesvainieši 
visbiežāk nāk pie tevis? 

– Šobrīd aktuāla problēma ir suņi, kas 
nav piesieti un apdraud iedzīvotājus. 
Ir arī ģimenes skandāli, kas visbiežāk 
notiek ārpus darba laika. Protams, ir 
brīži, kad ir mierīgāk. Esmu ievērojis, ka 

uz mēneša beigām ir mazāk izsaukumu. 
Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka 
mēneša sākumā iedzīvotājiem tiek 
izmaksātas algas vai tiek saņemti kādi 
citi ienākumi par iepriekšējo mēnesi. 
Tas nozīmē, ka ir iedzeršanas un līdz 
ar to – skandāli ģimenēs un nakts 
miera traucēšana. Cesvainē lielākoties 
vietas, uz kurām jābrauc ģimenes 
skandālu dēļ, ir aptuveni vienas un tās 
pašas. Protams, ja runa ir par cita veida 
likumpārkāpumiem, tad ir dažādas  si-
tuācijas, kad  cilvēki griežas pēc palī-
dzības.

Kas darbā šķiet vissarežģītākais? 
– Nevarētu teikt, ka sarežģītākais, 

bet viens no grūtākajiem momentiem ir 
tas, ka visu teritoriju jāapkalpo vienam 
policijas darbiniekam. Cesvainē ir 
paredzētas divas štata vienības, arī 
teritorija ir liela, tāpēc ir nepieciešams 
otrs cilvēks. Šobrīd ir grūtāk, jo nevaru 
izplānot ne vakarus, ne brīvdienas. 
Mani jebkurā brīdī var izsaukt. Kad bija 
vēl Aivars Stradiņš, tad paši sadalījām 
laiku. Bet varu droši teikt, ka tuvākajā 
laikā man pievienosies arī otrs kolēģis 
un tad jau būs nedaudz vieglāk.

Man nav grūti aizbraukt uz izsau-
kumu, bet tomēr gribas arī laiku sev. 
Citreiz izdodas izrauties uz kādu 
pasākumu, bet telefons jau visu laiku ir 
ieslēgts un ik pa brīdim skatos, vai nav 
kāds zvanījis. Šādās situācijas noteikti 
būs vieglāk, kad būs otrs kolēģis. 

Un tomēr, kad izdodas izrauties, kā 
pavadi brīvo laiku?

– Pirmdienās ar sava amata brāļiem 
spēlējam futbolu sporta hallē – tur ir 
gan policistu, gan zemessardzes, gan 
robežsardzes pārstāvji. Labprāt spēlēju 
arī volejbolu. Ar kolēģiem braucam arī 
uz sacensībām, kas visbiežāk ir dažādas 
sporta spēles vasarās.

Vienu brīdi Biksērē dzīvoju 3 istabu 
dzīvoklī, tomēr ziemā sanāca dārgi 
maksāt par apkuri. Tāpēc aizgāju dzīvot 
uz lauku mājām Patkulē. Tur aiziet 
daudz laika, jo laukos jau vienmēr darba 
pietiek. 

Zināms, ka Latvijā par mūsu 
drošību gādā cilvēki, kuri netiek 
atbilstoši atalgoti. Vai tev ir kas 
bilstams par šo tēmu? 

– Iekrāt nevar, bet izdzīvošanai  
pietiek. Man ir ģimene – sieva un 
dēls.  Arī man, kā daudziem citiem, ir 
kredītsaistības, ikmēneša maksājumi. 
Šogad arī dēls sāka iet dārziņā. Tāpat 
dārgi izmaksā mājas remontdarbi. 
Piemēram, siltināšana. Šādās situācijās 
ir jādomā, kā piepelnīties. Mums 
priekšniecība ir pretimnākoša, ja 
izdodas atrast papildu darbu. Piemēram, 
strādājot Lubānā, papildus strādāju 
par kārtībnieku. Pašvaldība bija 
ieinteresēta, lai brīvdienās Lubānā 
valdītu kārtība. Gādāju par kārtību arī 
ballēs. Arī Cesvainē nav problēmu –  ja 
ir nepieciešams, labprāt piekristu 
pasākumos uzraudzīt kārtību. Šādas 
iespējas vērtēju pozitīvi, jo tā ir arī 
iespēja iepazīt cilvēkus,  turklāt tādējādi 
arī izdodas apvienot pamatdarbu ar 
papildu pienākumiem.

Kas tev patīk savā darbā? 
– Man patīk, ka varu cilvēkiem 

palīdzēt. Ir gandarījums, kad aizbraucu 
pie kāda cilvēka un atrisinu problēmu 
bez sarežģījumiem. Reizēm pietiek 
cilvēcīgi izrunāties ar abām iesaistītajām 
pusēm, un tādējādi tiek viss atrisināts. 
Patīkami, ja cilvēks pēc tam ir pateicīgs. 
Tad ir gandarījums par padarīto un zinu, 
ka nākamreiz šis cilvēks atkal griezīsies 
pēc palīdzības. Gribētu vērst iedzīvotāju 
uzmanību uz to, ka policija nav nekāds 
bieds un ne vienmēr mēs ierodamies, lai 
kādu sodītu. 

Darbs mērķēts uz to, lai cilvēki, zvanot 
policijai, zina, ka saņems palīdzību. 
Nevis nodomā: kāda jēga policijai, gan 
jau tiksim galā paši. 

Ja cesvainietim ir nepieciešama 
policijas palīdzība, kur viņam vērs-
ties?

– Droši var zvanīt uz mobilo tālr.: 
27840766 vai arī 110. Protams, ja runa 
ir par ģimenes skandālu, tad ātrāk varēšu 
reaģēt, ja zvanīs tieši man. Bet, ja tele-
fona numurs nozudis vai tā nav, var 
izmantot visu neatliekamo palīdzības 
dienestu numurus, tikai tas prasīs 
nedaudz vairāk laika. Jebkurā gadījumā 
mēģinām reaģēt nekavējoties.

Pēc palīdzības var griezties arī Ces-
vaines iecirknī pieņemšanas dienās; 
otrdienās no 09:00 līdz  12:00 un ce-
turtdienās no 13:00 līdz 16:00 vai 
jebkurā citā darba laikā, ja esmu uz 
vietas iecirknī, jo daudz sanāk braukt uz 
izsaukumiem.

Kristīne Vilciņa, autores foto 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Cesvainē. Šo projektu līdz-
finansē Eiropas Savienība

2011. gada 9. septembrī Rīgā tika 
parakstīts civiltiesiskais līgums starp 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju, 
Cesvaines novada domi un SIA “Ces-
vaines komunālie pakalpojumi” par 
projekta “Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu attīstība Cesvainē” Nr. 
3DP/3.5.1.1.0/11/IPIA/VIDM/008 
īstenošanu un Kohēzijas fonda fi-
nansējuma piešķiršanu un projekta 
uzraudzību. Kohēzijas fonda līdz-
finansējums šī projekta ietvaros būs 
95% no attiecināmajām izmaksām, 
finansējuma saņēmēja līdzfinansējums – 
5% no attiecināmajām izmaksām, kas 
tiek finansēts no finansējuma saņēmēja 
pamatkapitālā ieguldītā pašvaldības 
finansējuma. 

Līguma “Ūdensapgādes un kana-
lizācijas sistēmas rekonstrukcija un 
paplašināšana Cesvainē” būvuzņēmējs 
izstrādājis tehnisko projektu, veikti 
nepieciešamie saskaņojumi un ir sa-
ņemta būvatļauja. 

Būvdarbi ir uzsākti ar ūdensvada 
rekonstrukciju posmā Dārzu-Madonas 
iela, kanalizācijas rekonstrukciju un 
izbūvi Dārzu ielas posmā. Rekonstruēts 
ūdensvada posms no Parka ielas 
uz Pils ielu līdz ūdenstornim. Par 
ūdensapgādes pārtraukumiem un satiks-
mes ierobežojumiem iedzīvotāji tiks in-
formēti laikus. 

Projekta īstenošanas gaitā vēl jārealizē 
līgums “Mobilas vakuumsūkņa iekārtas 
piegāde”, kura izsludināšana notiks šā 
gada oktobrī.

Finansējuma saņēmējs ir SIA “Ces-
vaines komunālie pakalpojumi”.  

Projekta tehniskās, administratīvās un 
finanšu vadības uzraudzību nodrošina 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!  

Jānis Vanags

Cesvaines 
ūdenssaimniecības 

attīstības otrās 
kārtas projekta 

realizācija

“Satekas” joga 
Cesvainē

No 6. septembra Cesvainē kultūras 
namā ik ceturtdienu notiek Latviskās 
jogas prakse, kuru vada skolotājs 
Agris Vanags.

Pirmajā nodarbībā skolotājs 
iepazīstināja ar sevi, kā arī pastāstīja 
vairāk par turpmāko nodarbību plānu. 
Iepazīstoties ar sevi, katrs atklāja, ko 
sagaida no šīm nodarbībām.

Kā stāsta Agris Vanags, sākumā 
nodarbībās paredzēts sākt strādāt ar 
fizisko ķermeni, elpošanu un dažādām 
kustībām. Cesvainē nodarbību plāns 
paredzēts sešiem mēnešiem, savukārt 
pavasarī nodarbības notiks ārpus 
telpām. Nodarbībās paredzēti jogas 
pamati veselībai, spēkam, elastīgumam 
un emociju kontrolei; individuālas 
metodes dzīves šķēršļu pārvarēšanai; 
diskusijas par būtisko, kā arī dainu 
mantras.

Nodarbības notiek ceturtdienās plkst. 
18:00 – 19:30; 19:30 – 21:30, maksa par 
nodarbību – 3 Ls, tālrunis informācijai: 
20192267. 

Kristīne Vilciņa

ārstēšanas un rehabilitācijas procesā. 
Fizioterapeits var palīdzēt:
• pie dažādām kaulu, locītavu un 

muskuļu saslimšanām un traumām;
• nervu sistēmas saslimšanām un 

traumām (t.sk. galvas un muguras 
smadzeņu bojājumu sekas);

• sirds un asinsvadu sistēmas saslim-
šanām;

• elpošanas sistēmas saslimšanām un 
daudzos citos gadījumos.

Fizioterapijas metodes efektīvi spēj 
novērst vai mazināt tādas problēmas kā:

• dažādas izcelsmes kustību traucē-
jumus;

• sāpes;
• tūsku un audu saspringumu;
• samazināt slodzes izturību;
• fizisko aktivitāšu (piemēram, pie-

celšanās, iešana, kāpšana) ierobežo-
jumus un citas.

Fizioterapeits sniedz informāciju un 
izskaidro dažādu kustību traucējumu, 
muskuļu darbības traucējumu, sāpju un 
citu sūdzību izcelsmi un to mazināšanas 

iespējas. Fizioterapeits apmāca pacientu 
veikt ikdienas aktivitātes tā, lai tās 
veicinātu veselību, kā arī apmāca veikt 
vingrojumus, lai sekmētu un uzturētu 
kustību brīvību un mazinātu sūdzības.

Fizioterapeita darbības lauks skar 
arī vispārējās veselības veicināšanu, 
nostiprināšanu un saslimšanas profi-
laksi:

• pareizi piemeklētas un dozētas 
fiziskās aktivitātes ir būtiskas fizio-
terapijas metodes gan sirds un asinsvadu 
saslimšanu, gan cukura diabēta, gan 
aptaukošanās riska mazināšanā;

• pareizi veikti aktīvi vingrojumi 
spēj mazināt ikdienas steigā radušos 
muskuļu un saišu saspringumu un 
uzturēt pietiekamu muskuļu spēku 
un garumu, kas vēlāk ļaus izvairīties 
no diskomforta, sāpēm un locītavu 
problēmām;

• savlaicīgi skolas vecuma bērnam 
konstatēti stājas traucējumi ļaus izvai-
rīties no nopietnu problēmu attīstības 
vēlākā vecumā;

• fizioterapeiti efektīvi darbojas 
grūtnieču un jauno māmiņu veselības 
veicināšanā, kā arī veicina harmonisku 
mazuļu attīstību.

Fizioterapijas pakalpojumu klāsts ir 
dažāds – gan dažādas aktīvas metodes 
(specifiski vingrinājumi: aktīvi, pasīvi, 
ar rīkiem u.c.), gan pasīvas metodes 
(mīksto audu tehnikas, aukstuma 
terapija, elektroterapija, teipošana 
u.c.), gan dažādas specifiskas terapijas 
metodes (PNF, Bobata terapija u.c.).

Tagad arī Cesvainē ir pieejami fizi-
oterapijas pakalpojumi, ko sniedz SIA 
„Laba Prakse” fizioterapeites Kristīne  
Čačka un Ruta Balode. Fizioterapijas 
konsultācijas un nodarbības notiek 
A.Saulieša ielā 9, kā arī tiek piedāvātas 
mājas vizītes, ja funkcionālie traucējumi 
liedz nokļūšanu pie fizioterapeita. Tiek 
piedāvātas gan individuālas, gan grupu 
nodarbības (3 – 4 cilvēki). Tuvāka 
informācija un pieteikšanās pa tālr.: 
28351449.

Kristīne Čačka, fizioterapeite

Iepazīsimies – fizioterapeits!



�Cesvaines Ziņas

Aizvadītas pirmās nakts orientēšanās sacensības „Rudens Riksis”

Ģimeņu distances tikko pēc starta (no kreisās: komanda „Zaķīši”, „Joka pēc”)

1. septembrī  Cesvainē norisinājās 
pirmās nakts orientēšanās sacensības 
„Rudens Riksis”, kurās startēja 12 
komandas.

Jau 31. augusta rītā pie Cesvaines 
vidusskolas bija redzama rosība – tika 
uzslieta telts, lai nākamajā dienā 
tajā varētu uzturēties gan sacensību 
dalībnieki, gan organizatori. 

Sacensību dienā, divas stundas pirms 
sacensību starta, sākās komandu reģis-
trēšana. Arī laiks bija labvēlīgs un varētu 
pat teikt, ka orientēšanās sacensībām 
ideāls. Priecēja dalībnieku atsaucība, jo 

īpaši komandu distancē. Tomēr prieks 
arī par ģimeņu distances dalībniekiem – 
divām drosmīgākajām komandām.

Tuvojoties komandu startam, par savu 
klātbūtni atgādināja rudens – sāka līt. 
Kamēr ģimeņu komandas devās meklēt 
8 kontrolpunktus, komandu distances 
dalībnieki startam gatavojās teltī, 
klausoties mūziku un vērojot latviešu 
multfilmas. Pirms starta komandu 
kapteiņi un dalībnieki tika aicināti 
uz sapulci, kur galvenais tiesnesis 
iepazīstināja ar sacensību noteikumiem, 
kā arī iepazīstināja dalībniekus ar karti. 

Komandu distances uzvarētāji; no kreisās:
 komanda „Ašie”, „OK Arona”, „Angry birds”

Tikšanās ar avīžu redaktoriem
Jau no 2001. gada ik gadu kopā 

sanāk Madonas bijušā rajona 
teritorijas pašpārvalžu izdevumu 
redaktori, lai tiktos ar kolēģiem 
un pārrunātu aktuālo. Šogad 

tikšanos organizēja Ošupes pagasta 
pārvaldes izdevuma „Klānu Vēstis” 
redkolēģija.

Jau pagājušajā gadā tika nolemts 
„Spicās spalvas” pasākumam mainīt 

Ošupes pagasta pārvaldes priekšsēdētājs Aigars Šķēls uzņēmās gida lomu

Lai nodrošinātu godīgas sacensības, 
tika izveidotas divas dažādas kartes. 
Pēc galvenā tiesneša starta šāviena  
komandas devās kontrolpunktu mek-
lējumos, bet nu jau ekstremālos ap-
stākļos – tumsā un lietū.

Kamēr komandas meklēja pirmos 
kontrolpunktus, finišam tuvojās ģimeņu 
distances pārstāvji. Malkojot un sildo-
ties ar karstu tēju, tika pārrunāts dis-
tancē piedzīvotais. Protams, neizpalika 
ģimeņu komandu apbalvošana. 1. vietā 
finišēja komanda „Zaķīši” (Začestu 
ģimene), balvā saņemot kausu un at-

pūtas vakaru baseinā „Mora”. Savukārt 
2. vietas ieguvēji – cesvainieši ar no-
saukumu „Joka pēc” (E.Jūra, M.Jūra., 
R.Jūra, I.Piļpuka, K.Ķeņģis) – balvu 
varēs izlietot gardās pusdienās vai 
vakariņās kafejnīcā „Kore”.

Spīdot lukturīša gaismām, finišu 
sasniedza komandu distances dalīb-
nieki. Spēju orientēties tumsā un eks-
tremālos apstākļos apliecināja visas 
komandas. Pirmie gan finišēja „OK 
Arona” (G.Ikaunieks., I.Gruduls, Z.Ča-
mane, S.Lapsiņa), bet īpašs prieks 
par mūsu pašu komandu – „Ašie” 

formātu un to veidot kā tikšanos ar 
kolēģiem. „Klānu Vēstis” redaktore 
Ilze Purpļeviča šogad bija izvēlējusies 
avīžniekus iepazīstināt ar Ošupes 
pagastu, vedot kolēģus nelielā eks-
kursijā. 

Par gidu tika izvēlēts pagasta 
pārvaldes vadītājs Aigars Šķēls. Vis-
pirms tika aplūkota Degumnieku 
pamatskola, kurā šobrīd mācās 53 
skolēni. Lai gan skolā ir neliels skolēnu 
skaits, tomēr tas ir stabils. Otrpus skolai 
atrodas aktīvās atpūtas centrs, kur avīžu 
veidotāji labprāt ielūkojās trenažieru 
zālē, peldbaseina telpā un skolas sporta 
zālē. Interesanti bija uzzināt par saules 
baterijām, kas atrodas uz baseina telpu 
jumta un nodrošina baseinā vienmērīgu 
ūdens siltumu. 

Tālāk ceļš veda uz pirmās Latvijas 
armijas pulkveža Oskara Kalpaka 
dzimtajām mājām „Liepsalas”, kuras 
O. Kalpaka brāļa meita Ārija Kalpaks-
Grundmane iekopusi tautas jaunajām 

audzēm kā paraugu Tēvzemes mīles-
tībai. Priecē, ka Ārijas kundzes iesāktās 
tradīcijas tiek turpinātas. 

Pārvaldes vadītājs ar lepnumu avīž-
niekus iepazīstināja ar z/s „Eglītes” 
saimnieci Līgu Josti un ģimenes 
saimniecību, kas nodarbojas ar piena 
lopkopību. Pārsteidz jaunās ģimenes 
uzņēmība, jo saimniecībā šobrīd  ir 60 
govis un ar visu tiek galā paši ar saviem 
spēkiem. Pateicoties Eiropas Savienī-
bas fondu pieejamiem līdzekļiem, saim-
niecība īstenojusi vairākus projektus.

Par to, kā tapuši Lubāna ezera kanāli 
un vairākas slūžas, pastāstīja Aigars 
Šķēls. Avīzes veidotāji klātienē varēja 
vērot Kalnagala slūžas. Vairākiem 
kolēģiem izrādījās jaunums, ka Lubāna 
zemienes hidrotehniskais komplekss 
ir lielākais un sarežģītākais Baltijā, 
iespējams, arī Eiropā. Lubāna ezeru 
izdevās aplūkot arī no skatu torņa. 
Dodoties uz noslēguma pasākumu, tika 
izzināta arī vietējā uzņēmējdarbība.

Atbalstīts vērienīgs projekts inovāciju īstenošanai izglītībā
Valsts izglītības attīstības aģentū-

ras izsludinātajā projektu konkursā 
par inovāciju īstenošanu izglītībā 
tika saņemti 200 izglītības iestāžu, 
pašvaldību izglītības pārvalžu, bied-
rību un nodibinājumu pieteikumi. No 
šiem pieteikumiem tika apstiprināti 
24 mācību līdzekļu digitalizācijas 
projekti. Un viens no tiem – Cesvai-
nes mākslinieku biedrības projekts.

Ar projektu „Līdzīgais un atšķirīgais 
mūzikā, mākslā un literatūrā” Cesvai-
nes mākslinieku biedrība no 45 
iespējamiem punktiem ir ieguvusi 42,2 
punktus, kas vērtējams kā ļoti augsts 
rezultāts. Projekta mērķis ir izveidot 
elektroniski izmantojamu mācību 
līdzekli, ar kura starpniecību iespējams 
tuvāk iepazīt līdzīgo un atšķirīgo 
mūzikā, mākslā un literatūrā. 

Kā stāsta projekta idejas autore 
un projekta vadītāja Kristīne Šulce: 
„Daudzas  mākslas jomas šķiet at-
šķirīgas, tomēr mēs visi runājam 
vienā terminoloģiski saistītā valodā. 
Piemēram, mēs, mākslinieki, zinām, 
kāda izskatās arabeska, pastorāle, 
groteska, skice vai štrihs un pustonis 
mākslā, bet retais zinām, kā tas skan 
mūzikā. Šis projekts ir brīnišķīga iespēja 

parādīt, kā mākslas termini tiek izprasti 
mūzikā, kā mākslā un kā literatūrā.” 

Projekta izstrādes procesā ļoti būtisks 
uzsvars tiks likts uz mūžseno patiesību, 
ka cilvēks visu sev līdzās uztver ar 
vairāku maņu palīdzību, un tieši tāpēc 
ir svarīgi jauno paaudzi mudināt pasauli 
redzēt un izprast kopsakarībās.

Paredzamā elektroniskā materiāla 
saturu veidos piecas tematiskās mācību 
nodarbības – arabeska, groteska, skice, 
pastorāle, suvenīrs. Izmantojot dažādas 
mācību vielas apguves metodes un 
strādājot individuāli un grupās, tiks 
attīstīta audzēkņu dabas, kultūrvides, 
mākslas, radošo procesu stilistiskās 
daudzveidības un kopsakarību izprat-
ne un uztvere. Projekta materiālu pa-
redzēts izmantot vispārizglītojošās 
skolās mūzikas, mākslas un literatūras 
nodarbībās, bet īpaši skolās ar mākslas 
un dizaina profesionālo ievirzi. 
Izstrādātais materiāls būs pieejams 
ikvienam interesentam, jo tiks ievietots 
Latvijas skolu portālā www.skolas.lv. 

Lai varētu izstrādāt tik specifisku 
materiālu, ir izveidota darba grupa, 
kurā iesaistīti vairāki savas jomas 
profesionāļi. Literatūras satura izveidi 
konsultēs Valmieras kultūrvēsturiskā 

mantojuma izpētes centra vadītāja 
Beata Paškevica un Latvijas Zinātņu 
akadēmijas literatūras, folkloras un 
mākslas institūta speciāliste Eva Eg-
lāja-Kristsone un institūta direktūras 
vadītājs Pauls Daija, kā arī Cēsu muze-
ja speciālists Tālis Pumpuriņš. Mūzikas 
iedaļas konsultante būs A.Kalniņa Cēsu 
mūzikas vidusskolas mūzikas teorijas 
un klavierspēles pasniedzēja Benita 
Zvīgule, kā arī Cesvaines Mūzikas un 
mākslas skolas skolotāja, ērģelniece, 
pianiste un Cesvaines novada muzeja 
speciāliste Daiga Matroze, flautiste Vi-
neta Krēsliņa, pianiste Ilze Tomsone, 
vijolniece Velga Sokirka, saksofo-
nists Andrejs Cepītis. Videooperatora 
meistara pienākumus veiks Valmieras 
televīzijas operators Madonā – Kārlis 
Kumsārs un operators, montāžas 
meistars – Rihards Grāvis. Tāpat tiks 
piesaistīti vairāki cesvainieši– floriste 
Ilva Ozola, māksliniece un pedago-
ģe – Sanita Ozola, vēsturniece – Māra 
Evardsone, mūziķis – Edmunds Vest-
manis, pasākumu režisore – Sarma Kur-
me, mūzikas terapeite – Vita Krūmiņa, 
vizuālās mākslas skolotāja Ērika Aļek-
sejeva, dejas un kustību konsultants – 
Viktors Leimanis, tēlnieks Imants 

Spridzāns, animātors 
Jānis Sausnītis ar savu 
komandu no Rīgas, 
improvizācijas teātra 
konsultante Inese Zīle 
no Madonas. Dzejas 
lasījumus ierunās dzej-
niece Amanda Aizpuriete. 

Elektroniskā materiāla attēlu un vi-
deomateriāla tehnisko apstrādi, mate-
riāla  programmēšanas sasaisti  nodro-
šinās SIA „Hromets” Rīgā. 

Kristīne Šulce stāsta, ka ir liels prieks 
par projektā uzrunātajiem talantīgajiem 
cilvēkiem, kas viņas ideju ir uztvēruši 
kā savējo, aktīvi atbalsta un ir gatavi 
radoši līdzdarboties. Pozitīvi ir arī tas, 
ka visiem iesaistītajiem cilvēkiem ir 
paredzēta samaksa projekta ietvaros par 
ieguldīto darbu.

Labi zināms, ka daudzi mācību 
uzskates materiāli daudzviet saistīti 
ar piemēriem no citām valstīm, taču 
šis projekts ir īpašs ar to, ka mācību 
ilustratīvā bāze spilgti ilustrēs Cesvaines 
kultūrvēsturiskās vērtības, jo tepat 
Cesvainē varam ieraudzīt un smelties 
iedvesmu, kā arī spēku, aplūkojot pils 
ziedu vītnes – arabeskas, romantizētos 
dabas tēlojumus – pastorāli, groteskas 

(J.Gavars, D.Siksalietis, K.Siksaliete, 
M.Dāboliņš), kas finišu sasniedza 
otrie. Godalgoto pjedestālu noslēdza 
madonieši ar komandas nosaukumu 
„Angry birds” (B. Bardovska, M. Bar-
dovskis, A.Bardovskis, G.Gailītis). Gai-
dot finišā pārējos sacensību dalībniekus, 
norisinājās komandu distances pārstāv-
ju apbalvošana.

Prieks par visām komandām, kas 
atbalstīja nakts orientēšanās sacensības 
ar savu dalību. Galveno mērķi – tikt 
līdz finišam un gūt neaizmirstamu 
piedzīvojumu – īstenoja abu distanču 
komandas. Paldies par azartu, entuzias-
mu un bezbailību doties tumsā un lietū!

Uzslava un paldies noteikti jāsaka 
sacensību darba komandai – Lienei 
Zīlītei, Mārim Raudam, domes lab-
iekārtošanas nodaļai. Paldies galvena-
jam tiesnesim Artjomam Rekuņenko 
un sacensību tiesnesim Zigmāram Gul-
bim. Pateicība Cesvaines novada domei 
un personīgi domes priekšsēdētājam      
Vilnim Špatam par atbalstu un ikvie-
nam, kas palīdzēja īstenot sacensības! 
Dalībnieku atsaucība un pozitīvās 
atsauksmes liecina par to, ka šādas 
sacensības jāorganizē arī turpmāk. Un 
kas zina, ko nesīs pavasaris…

Kristīne Vilciņa, autores foto

Noslēguma pasākums notika Lubāna 
mitrāja Tūrisma informācijas centrā. Tā 
kā visu avīžu redaktori bija izpildījuši 
mājas darbu un aizpildījuši savas 
avīzes CV ar humora pieskaņu, bija 
arī uzdevums, kas saistīts ar citu avīžu 
CV uzminēšanu. Uzdevums izrādījās 
grūtāks, nekā sākumā šķita, jo bija 
izdzisuši visi vārdi un cipari.

Kopīgi mielojoties ar saimnieču 
sagādāto zivju zupu, tika lemts, kur rīkot 
nākamo avīžnieku saietu. Vienbalsīgi 
tika nolemts, ka tas notiks Vestienā, 
kur mīt laikraksts „Pie Mums”. Lai 
gan tikšanās vairs nenotiek konkursa 
ietvaros un tituls „Spicā spalva” vairs 
netiek piešķirts, arī šādas tikšanās ir 
nepieciešamas, lai uzzinātu, kā klājas 
kolēģiem, kuri svaigākās ziņas sniedz 
iedzīvotājiem. Šogad tā bija iespēja 
aplūkot vidi, kādā top vietējā avīze.

Kristīne Vilciņa, autores foto

jeb fantastiskās un iztēli raisošās maskas 
un hibrīdveidīgās būtnes.

Kristīne uzsver: „Es domāju un ceru, 
ka mums visiem kopā izdosies radīt 
jaunu Cesvaines kultūrvides attīstībai 
nozīmīgu produktu, ar kura starpniecību 
varēsim piesaistīt līdzcilvēku interesi, 
kas nodrošinātu nepieciešamo līdzekļu 
piesaistes iespējamību Cesvaines pils 
restaurācijas un glābšanas darbiem. 
Paredzu, ka daudzi materiāli un ievirzes 
noderēs un pilnveidos Cesvaines no-
vada muzeja pētniecisko darbu un 
izstrādes stadijā esošos produktus un 
pakalpojumus.”

  
Kristīne Vilciņa 

Projekta īstenošanu finansē Izglītības 
un zinātnes ministrija un Valsts izglītības 
attīstības aģentūra
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Miruši
Maija Anna Kronberga

(1930 – 2012)
Valdis Lāpselis 
(1943 – 2012)
Anna Viļuma
(1930 – 2012)

Marija Laizāne 
(1933 - 2012)

Līdzjūtības

Lai zvaigžņu vēji vējo,
Lai rožu birzis dīgst,
Lai Piena ceļa krējums
Jums kausos neizsīkst!
Daudz rožu un baltu dziesmu,
Un mīlestības daudz!
	 	/B.Martuževa/

Nozīmīgās dzīves gadskārtās
sveicam: 

80 gados Vitāliju Pužuli un 
Vilmu Gailīti; 

93 gados – Veru Banku!

Cesvaines pašvaldība

ATBALSTS UN NOSACĪJUMI 
PĀRTIKAS PRODUKTU RAŽO-
TĀJIEM UN PĀRSTRĀDĀTĀJIEM 
LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUK-
TU RAŽOŠANAS UN PIRM-
APSTRĀDES VAI PĀRSTRĀDES 
UN PIRMAPSTRĀDES MĀJAS 
APSTĀKĻOS VEICINĀŠANA.

KAD?: 28. septembrī plkst. 10:00
KUR?: Cesvaines kultūras namā
Lektori: Jogita Baune (Madonas no-

vada fonda vadītāja); Ārija Ločmele 
(PVD Austrumvidzemes pārvaldes 
vadītājas vietniece)

VISI LAIPNI AICINĀTI!

Laulāti
Mārtiņš Johansons un 

Olga Groznova augustā;
Markuss Zībers  un 

Kamila Ozoliņa augustā. 

Informācija

Pateicības

Zolītes turnīrs

LAUKSAIMNIEKIEM, 
UZŅĒMĒJIEM, 

INTERESENTIEM 
INFORMATĪVS 

BEZMAKSAS SEMINĀRS

Dāvis Rimša augustā;
Edvards Strāķis augustā.

Rudens saule Tevi glāsta, gadu
	 	 										 mainot
Ozols zīles dāvā neskaitot.
Kļavas panāk pretī lapu zeltu kaisot
Šūpļa svētkos Tevi apsveicot!

Gaišas domas, priecīgu prātu un 
stipru veselību skaistajā dzīves 
jubilejā vēlam Elgai Liepiņai!

„Brīnumzemes” kolektīvs

Vēl gribējās strādāt, 
Dzīvot un būt, 
Bet pēkšņi – nakts un saule riet...
	 	 /M.Ķempe/
	

Mūsu klusa līdzjūtība Tev, Mārīt, 
no dēla atvadoties.

Senioru koris “Virši”

Ar savu dzīvi 
Un draudzības elpu 
Uz visu mūžu mums paliksi sirdīs...

Skumstam un izsakām dziļu 
līdzjūtību piederīgajiem, no Maijas 

Kronbergas atvadoties.

Senioru koris “Virši”

Cesvainē izaudzis rekordliels tomāts
Turpinoties rudens ražas novāk-

šanai, mūs aizvien priecē dārzā 
izaudzētais. Pagājušogad Cesvainē 
Gabranovu ģimenei izauga mil-
zu ķirbis, savukārt šogad savu 
varenību demonstrē tomāti. Milzu 
tomāts izaudzis Brenču ģimenei, 
kas sver 1,160 kg. 

Jau dzirdēts, ka kaimiņu novadā 
par lielāko tomātu kļuvis Cildas 
Guļbinovas Sarkaņu pagasta „Meld-
ros” audzētais tomāts, tomēr izrādās, 
ka tepat, Cesvainē, ir izaudzis vēl 
lielāks un smagāks tomāts – 1,160 kg.

Kā stāsta Brenču ģimene, līdz 

Afiša

šim tik liels tomāts nav redzēts pašu 
siltumnīcā. Vaicājot par kādu īpašu 
audzēšanas metodi, Gaida Brence 
stāsta, ka šogad siltumnīcā pilnībā 
nomainīta zeme un tā kārtīgi mēslota. 
Iespējams, tas arī ietekmējis tomātu 
ražu. Izaudzētais tomāts ir ‘Bicolor’ 
šķirnes, kuri tiek raksturoti ar 
neatkārtojamu garšu un smaržu, kā 
arī lielu masu. Tomāts ir divās krāsās, 
tomēr tā pamatkrāsa ir dzeltenoranža. 
Saimniece stāsta, ka auglis bijis ļoti 
garšīgs un jāatzīmē, ka šīs šķirnes 
tomāti ir vieni no garšīgākajiem. 
Šogad par tomātu ražu saimniece 

Mercedes – Benz kupejas salido Cesvainē
8. septembrī Cesvaines pils pa-

galms pārvērtās par Mercedes- 
Benz kupeju salidojuma vietu. 
Uz salidojumu bija ieradušies ne 
tikai Latvijas kluba pārstāvji, bet 
arī vairāki desmiti Baltkrievijas, 
Ukrainas un Krievijas Mercedes-
Benz klubu dalībnieki ar savām 
kupejām.

Šogad par “Luxury of Mercedes-
Benz Coupes” galvenās pasākuma 
dienas norises vietu tika izvēlēta 
Vidzeme ar skaisto Vecpiebalgas 
muižu un Cesvaines pils ar īpašo pils 
parku. Izvēlētajās pilīs dalībnieki 
tika aicināti piedalīties dažādās ar 
Latvijas un citu valstu Mercedes-Benz 
klubiem saistītās aktivitātēs, doties 
ekskursijās un apskatīt visu 6 valstu 
pārstāvju Mercedes-Benz kupejas, kā 
arī izbaudīt Latvijas Mercedes-Benz 
kluba biedru sagatavoto izklaides 
programmu ar konkursiem un 
aktivitātēm brīvā dabā.

Tā kā Cesvaines pilī no 160 
apmeklētājiem bija ciemojušies tikai 
daži, ekskursija pa pili izvērtās ļoti 

interesanta. Salidojuma dalībnieki 
uzdeva visdažādākos jautājumus un 
bija ieinteresēti par pils gaitām un 
attīstības plāniem. Dalībnieki izteica 
cerību, ka nākamreiz, iegriežoties 
mūsu skaistajā pilsētā, pils jau priecēs 
ar jaunu jumtu.

Starptautiskā Mercedes-Benz ku-
peju salidojuma aizsākums ir meklē-
jams 2006. gadā, kad dažādu modeļu 
Mercedes-Benz kupeju braucēji 

sapulcējās un devās apceļot Latvijas 
pilis un muižas, gūt jaunu pieredzi un 
ģimeniskā atmosfērā baudīt atvasaru. 
Kopš tā laika ik gadu septembra 2. 
nedēļas nogalē kupeju saimnieki no 
Latvijas un citām valstīm turpina šo 
tradīciju.

Kristīne Vilciņa, 
Ilzes Kalnas-Elksniņas foto

Ceturtdienās plkst. 18:00 
kultūras namā Latviskās jogas 
prakse “Sateka”. 

3. oktobrī plkst. 10:00 Valmieras 
kinostudija piedāvā superjautru 
un muzikālu izrādi “Tāltālā meža 
karnevāls”, ieeja – bezmaksas.

7. oktobrī plkst. 19:30 Cesvaines 
kultūras namā Ukraiņu cirks (Ieeja 
2Ls)

19. oktobrī plkst. 19:00 kultūras 
namā Santa Zapacka & Harijs 
Ozols jaunā koncertprogrammā “Ar 
mīlestību un smaidu”, ieeja – 3 Ls. 
(Biļetes iepriekšpārdošanā no 8. ok-
tobra kultūras namā.)

Seko Cesvaines novada domei 
arī sociālajā tīklā www.twitter.com. 
https://twitter.com/Cesvaine_novads

Sirsnīgi pateicos Cesvaines domes 
priekšsēdētājam un deputātiem par         
atzinību un mana darba augsto 
novērtējumu sakarā ar dzīves jubi-
leju. Paldies Cesvaines sabiedrībai, 
kolēģiem un draugiem par izrādīto 
uzmanību un sirsnīgajiem apsvei-
kumiem.

Inta Stiene
* * *

Cesvaines novada domes lab-
iekārtošanas nodaļa un Cesvaines 
vidusskola izsaka pateicību SIA 
“Nordtorf” par dāvāto kūdru.

“Pieslēdzies, Latvija!” nodarbības Cesvaines vidusskolā
Lattelecom projekta „Pieslēdzies, 

Latvija!” nodarbības 1. grupai notika 
no 11. līdz 13. septembrim, sniedzot 
teorētiskas un praktiskas iemaņas 
darbam ar datoru. Seniori, kuri 
pieteikušies apmācībām 2. grupā, ir 
informēti par apmācību laikiem un 
vietu. Projekta darbība ir plānota līdz 
oktobra beigām, tādējādi ir iespēja 
vēl pieteikties, ko izdarīt vēlams līdz 
17. oktobrim, lai būtu iespējams 
saplānot nodarbību laiku. Bezmaksas 
datorapmācības tiek piedāvātas cil-
vēkiem vecumā pēc 50 gadiem. Jau 
apmācītajiem grupu dalībniekiem ir 
iespēja, individuāli saskaņojot laikus, 
ierasties uz apmācību par atsevišķām 
viņus interesējošām tēmām.

Apmācības notiek nelielās grupās – 
līdz 14 cilvēkiem katrā. To ilgums ir 
trīs dienas, apmācībām veltot četras 
mācību stundas (45 minūtes katra) ik 
dienu. Projekts norisinās visā Latvijā 
līdz pat šī gada novembrim, bet 
precīzs laika plāns tiek saskaņots ar 

„Pieslēdzies, Latvija!” pasniedzēju. 
Seniori var apgūt pirmās iemaņas 

darbā ar datoru un internetu, sākot 
no datora ieslēgšanas līdz pat 
informācijas meklēšanai internetā, 
e-pasta lietošanai un komunikācijai 
internetā ar Skype u.c.

Katrs dalībnieks saņems mācību 
grāmatu, kurā apkopots gan mācību 
materiāls, gan virkne vērtīgu ietei-

kumu un norāžu, kur meklēt palīdzību, 
kad paša spēkiem nevar tikt galā. 

Apmācībām var pieteikties, zvanot 
uz bezmaksas tālruni 80000822 
vai pie nodarbību vadītājas Lāsmas 
Kausas, mob. tālr. 29127366.

Lāsma Kausa,
Alberta Brenča foto

Dizaina domāšanas 
nodarbības jauniešiem

Pirmā tikšanās 1. oktobrī plkst. 
18:00 (Cesvaines mākslas skolā), 
dalības maksa 5,00 Ls mēnesī, 
pasniedzēja – Kristīne Šulce. 
(kristasulce@inbox.lv)

Franču valodas 
nodarbības

Franču valodas pasniedzējs Fransis 
atkal būs Cesvainē un pasniegs franču 
valodas nodarbības no 22. oktobra līdz 
9. novembrim.

Nodarbības notiks Cesvaines vidus-
skolā darba dienās no 18:00 līdz 20:00. 
Tie cilvēki, kuri jau iepriekš apmeklējuši 
šīs nodarbības, tiek gaidīti iepriekšējos 
laikos.

Būsim priecīgi arī par jauniem inte-
resentiem, kuri vēlētos apgūt šo skaisto 
valodu.

Lūdzam iepriekš pieteikties e-pastā: 
sandra@stade.lv, lai varam vienoties 
par nodarbību laikiem.

Lai īstenotu Valsts zemes dienesta 
funkcijas un uzdevumus saskaņā ar 
Ministru kabineta 2011. gada 20. 
decembra noteikumiem Nr. 971 
„Valsts zemes dienesta nolikums” 
un Ministru kabineta 2011. gada 8. 
novembra sēdes protokolu 31.§: 

1) ir pagarināts termiņš apvidū 
neesošu palīgēku dzēšanai no 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmas un šis pakal-
pojums bez maksas būs pieejams 
līdz 2012. gada 30. novembrim; 

2) līdz 2012. gada 30. novemb-
rim reģionālā nodaļa bez maksas 
veiks jaunu būvju reģistrāciju 
Kadastra informācijas sistēmā, 
pamatojoties uz pašvaldības, ja tā 
nav kadastra subjekts, iesniegtās 
deklarācijas pamata. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, 
reģionālā nodaļa aicina izmantot 
minētās iespējas un līdz 2012. 
gada 30. novembrim bez maksas 
no Kadastra informācijas sistēmas 
dzēst apvidū neesošas palīgēkas, kā 
arī reģistrēt būves, pamatojoties uz 
pašvaldības iesniegto deklarāciju.

nesūdzas, jo tā ir ļoti laba. 
Kristīne Vilciņa, 

Gaidas Brences foto

23. septembra zolītes turnīra uzva-
rētāji

1.vieta Juris Praškevičs
2. vieta Dzintars Bušs
3.vieta Māris Vanags
Nākošā spēle 14. oktobrī plkst. 

11:00.

SVECĪŠU VAKARI
Cesvaines novadā ar 

Cesvaines ev.lut. draudzes mācītāju:

29.09. plkst. 18:00 Ķinderu kapos
06.10. plkst. 16:00 Stradukalna 
                 kapos
06.10. plkst. 17:00 Kārzdabas kapos
06.10. plkst. 18:00 Cesvaines kapos


